
Vydává Základní škola T. G. Masaryka | Štefánikova 460 | 687 71 Bojkovice  | www.zsbojkovice.cz

292017/2018

Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města

Akce školy 
Naukové soutěže 

Sport a sportovní soutěže
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další číslo školní 
ročenky je tady, 
a to znamená jedi-
né – konec školní-
ho roku 2017/18. 
Není tomu tak 
dávno, co jsme 
před školou vztyči-
li za zvuku hymny 
na stožáry vlajky, 
přivítali naše prv-
ňáčky a žáci otevřeli poprvé nové učebni-
ce. Uteklo to jako voda. 
 V  letošním roce navštěvovalo naši 
školu 450 žáků, na prvním stupni máme 
10 tříd, vždy A a B, na stupni druhém pak 
A, B, C, vyjma osmého ročníku, kde jsou 
třídy dvě. Dohromady tedy 21 tříd. Všichni 
žáci letos prospěli, nikdo tudíž nepropadá, 
a to nás těší. Desítky šikovných a pracovi-
tých žáků se aktivně zapojily do naukových 
a sportovních soutěží, kde změřily své zna-
losti a dovednosti se stejně starými vrstev-
níky z  jiných základních škol a víceletých 
gymnázií. To, že běžně za sebou nechává-
me i ty druhé, mě těší dvojnásob. Ukazuje 
se totiž, že i v naší škole máme žákům co 
nabídnout a ti nejlepší nemají důvod „utí-
kat za lepším“. O to víc, že se mnohdy jed-
ná jen o „pozlátko“, za kterým není nic víc 
než přetahování žáků a boj o vlastní přežití 
střední školy. Žáci, kteří úspěšně reprezen-
tovali školu v  různých soutěžích, převzali 
čestná uznání na pódiu kulturního domu 
z  rukou starosty města Petra Viceníka 
a ředitele školy Zdeň-
ka Ogrodníka. Tuto 
hezkou tradici nám 
kdejaká škola závidí, 
a proto ji budeme i na-
dále udržovat. 
 Po čtyřiceti letech 
praxe končí profesní 
kariéra paní učitelky 
Mgr. Gertrudy Miličko-
vé. V  bojkovské škole 
zanechává výraznou 
stopu pedagogického 
mistrovství s  vysokou 
měrou objektivity, 
s  neotřelým vztahem 
ke svým žákům, pro 
něž byla nejen vlíd-
nou a výraznou osob-
ností, ale současně 
také rádkyní a oblíbe-
nou paní učitelkou. 
Svou profesionalitou 

a pracovitostí si ve své funkci statutární zá-
stupkyně ředitele školy, ve které působila 
14 let, vedla za všech okolností velmi od-
povědně a svědomitě, za což jí patří naše 
upřímné a veliké DĚKUJEME! 
 Za zmínku na tomto místě stojí sku-
tečnost, že naše škola má za sebou druhý 
rok „bez papírů“. Elektronický systém Edu-
Page úspěšně nahradil papírové žákovské 
knížky, třídní knihy, katalogové listy a další 
administraci školy. Žáci i rodiče tak mají 
okamžitý přehled o výuce, známkách, do-
cházce, domácích úkolech či písemných 
pracích přímo ve své kapse – v mobilním 
telefonu. Papírová žákovská knížka zůstá-
vá již jen u nejmenších žáků (prvních až 
třetích tříd). Po úspěšném zkušebním pro-
vozu spustíme od září příštího roku modul 
Platby, kdy bude mít rodič přehled o všech 
platbách v  průběhu školního roku, včet-
ně možnosti zaplacení jediným kliknutím 
v mobilním telefonu (používá-li bankovní 
aplikaci své banky).
S každou neobvyklou návštěvou ve škole 
- zahraniční soubory Světlovského bálu, 
ročníkové srazy bývalých absolventů, part-
nerská škola z Trenčianske Turné - je nám 
připomínáno, jak úžasnou školu v Bojkovi-
cích máme. Čtyři pavilony, atletické hřiště, 
relaxační park pro školní družinu, velká 
školní zahrada – to vše vyžaduje nemalé 
nasazení při údržbě. Ta by se nedala dělat 
bez zásadní (finanční i morální) pomoci zři-
zovatele – Města Bojkovice, za což mu patří 
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Slovo ředitele školy

velký dík. Jak říká přísloví – kdo chvíli stál již 
stojí opodál. Proto i my se neustále snažíme 
vybavení školy malými krůčky posouvat 
dál a nejednou se přistihneme při vizionář-
ských snech: nová kotelna, nová střecha na 
staré budově, moderní učebna zeměpisu, 
bazén pro školní družinu, bezbariérovost 
původní budovy pro žáky s  tělesným po-
stižením, rozšíření wellnesu ve sportovní 
hale pro veřejnost, venkovní učebna se 
zastíněním, rekuperace vzduchu řešící vy-
dýchaný vzduch v učebnách… Kdo nesní, 
jako by nežil, kdo nevěří, nemůže čekat, že 
se jeho sny naplní. A my nejen věříme, že ty 
naše sny jsou reálné, ale taky pro to krůček 
po krůčku s podporou vedení města, rady 
i zastupitelů něco děláme. 
 Zcela zásadní oblastí je nejen v  Boj-
kovicích spolupráce s  ostatními školami 
a školskými zařízeními ve městě. Upřímně 
děkuji vedení a pracovním týmům v Ma-
teřské škole, Základní škole (dříve praktic-
ké), Základní umělecké škole, Domu dětí 
a mládeže, Dětskému domovu, Církevní 
střední škole pedagogické a sociální, ale 
i Muzeu Bojkovska za nadstandardní 
a příkladné vztahy, které mezi námi dlou-
hodobě a pevně trvají.  Vážení čtenáři, 
dobré výsledky se rodí v dobrých kolekti-
vech, a tak všichni, kteří se na nich podílejí 
– učitelé, správní zaměstnanci i pracovití 
žáci, si zaslouží velký dík a pěkné slunečné 
prázdniny.
 Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel

Vážený čtenáři,
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Slavnostní zahájení školního roku
Akce školy

První den prvňáčků

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
Mgr. Jana Ševčíková
 Společně strávený čas plný 
her, aktivit, sportování, sezna-
mování a všeho, co ke správné-
mu teambuildingu patří, jsme 
prožili s  letošními šesťáky ve 
dnech 25. a 26. září na Sidonii. 
Bohatý program pro 58 dětí za-
jistila Mgr. Šárka Pokorná a třídní 
učitelé (Mgr. Jan Staník, Mgr. Ria 
Popelíková, Mgr. Jana Ševčíko-
vá). Žáci si mohli vyzkoušet, jak 
funguje práce v kolektivu a vzá-
jemná soudržnost a komunika-
ce. O pohodu na Pohodě (název 
rekreačního centra) se postaralo 
hezké počasí, příjemné prostře-
dí a chutné jídlo. Věříme, že náš 
adapťák bude dobrým vkladem 
do dalších společných let.
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Výlet třeťáků
 Čertíci a čertice ze třetích tříd u Čer-
tových skal. Tentokrát vyrazili na školní 
výlet na Valašsko. Cestou navštívili Bet-
lém v  Horní Lidči s  filmovou projekcí a 

Akce školy

zámek Vizovice, kde byla k vidění kromě 
prohlídky interiérů i galerie ručně vyrá-
běných vánočních ozdob a skvělá čoko-
ládovna.

Záchranáři

 9. 5. 2018 proběhla výuka první po-
moci u prvňáčků naší ZŠ. Výuku vedl pan 
Josef Zemek, záchranář a lektor ZZS ZK. Při 
výuce mu pomáhal plyšový medvěd Pepík, 
na kterém si děti mohly vyzkoušet všechny 
modelové situace a samozřejmě měly k dis-
pozici spoustu pomůcek.

MOZAIKA Z PRVNÍHO STUPNĚ

 Propojení hodiny slohu a pracovních činností. Žáci IV. B si ve slohu povídali o indián-
ském táboře a hráli hru Co si s sebou vezmu na indiánský tábor? Hodina se vydařila a nad-
šení čtvrťáci si vyrobili indiánské čelenky.

Indiáni z Bojkovic

Veselé 
zoubky
 V měsíci březnu k nám 
mezi prvňáčky zamířil dm 
preventivní program. Zá-
bavnou formou našim nej-
menším školákům Zoub-
ková víla vysvětlila, jak si 
mají správně čistit zoubky, 
jaký je nejvhodnější kar-
táček a z jakých částí se 
zub skládá. Vše bylo pro-
pojeno soutěží a projekcí.

Poslední 
plavání třeťáků

Ukončení plaveckého výcviku třeťáků. 
Plavecký styl prsa, splývání, lovení puků, 
zásady bezpečnosti při koupání – to jsou 
získané dovednosti, které se budou našim 
žákům v létě určitě hodit. 
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Projektové vyučování páťáků
Mgr. Jitka Maštalířová
 V  rámci přírodovědného učiva o pod-
nebných pásech byli žáci pátých tříd zapo-
jeni do projektové výuky na dané téma.
 Spojili tak hodiny přírodovědy, čtení, 
výtvarné výchovy a pracovních činností a 
na základě získaných informací a připra-
veného materiálu vytvořili koláž na téma 
Podnebné pásy. Žáci ve skupinách třídili 
informace, vyhledávali v  encyklopediích, 
pracovali s internetem a následně vše spo-
lečně zpracovali a představili spolužákům. 
Nechybělo také zhodnocení a pochvala za 
nápaditost.
 Snad jim tento styl výuky pomůže lépe 
si dané učivo zapamatovat.

Mgr. Ria Popelíková
 Dne 2. 11. 2017 vyjeli šesťáci se 
svými třídními učiteli Janem Staníkem, 
Janou Ševčíkovou, Riou Popelíkovou a 
paní učitelkou Dianou Jančářovou na 
exkurzi do Brna. Počasí bylo dobré a pro-
gram nabitý.
 První zastávkou byl Anthropos, který 
je součástí Moravského zemského mu-
zea v Brně. Žáci se zde seznámili s příbě-
hem lidského rodu a nejstaršími dějina-
mi osídlení Moravy a Evropy. Nejvíc se 
jim líbil exponát mamuta s mládětem.
 Po troše dějepisu a svačině násle-
dovala návštěva Hvězdárny a planetária 
Brno, kde jsme měli možnost zhlédnout 
pořad s názvem Rychleji než světlo – Sen 
o mezihvězdných výpravách, jehož sou-
částí byla i prohlídka hvězdné oblohy 
s  ukázkou několika jasných hvězd, nej-

známějších souhvězdí a některých objektů 
vzdáleného vesmíru.
 Naší poslední zastávkou pak byla Vida! 
science centrum, zábavní vědecký park, kde 
si žáci vyzkoušeli různé pokusy a aktivity ve 

Exkurze šesťáků v Brně

MOZAIKA Z PRVNÍHO STUPNĚ

čtyřech základních oblastech – Planeta, 
Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
 A pak už nás čekala zpáteční cesta, 
dorazili jsme unaveni, ale plni zážitků.

Pivečkův lesopark 
Mgr. Jitka Maštalířová
 Jeden z mála krásných podzimních dnů nalákal paťá-
ky, aby učení ve školních lavicích vyměnili za pohyb v pří-
rodě.
 Navštívili Pivečkův lesopark, který skrývá mnohá pře-
kvapení a slouží jako odpočinková zóna. Především děti 
si zde užijí dostatek zábavy bez zábran a mohou popustit 
uzdu své fantazii. Kouzlo parku dotváří dřevěné plastiky, 
které tady tak trochu patří do společenství zdejšího lesa 
stejně jako zvířata, stromy, rostliny a houby.
 Děti se pohybovaly na čerstvém vzduchu, zopakovaly 
si zábavnou formou poznatky o přírodě a také se dozvě-
děly nové informace o historii i současnosti města Slavičín. 
Na závěr odpovídaly na kvízové otázky a za pomocí do-
stupných přírodnin vytvořily skupinovou práci s přírodní 
tématikou. Akce se vydařila a žáci si zaslouží pochvalu za 
nápaditost.
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Hasík

 V  březnu a dubnu proběhl ve 2. a 6. 
třídách program preventivně výchovné 
činnosti (HZS) v  oblasti požární ochrany 
obyvatelstva.

MOZAIKA Z DRUHÉHO STUPNĚ

 20. a 21. září proběhla beseda nad Kronikou města s paní Mgr. Jindřiškou Cimbálko-
vou. Žáci 6. tříd si prohloubili učivo dějepisu o písemných pramenech.

Beseda s kronikářkou města

Přednáška holocaust
 Stejně jako v  před-
chozích letech, i v  tomto 
školním roce navštívil 
naše nejstarší žáky Mgr. 
Pavel Horák, aby je v rám-
ci své přednášky seznámil 
s  problematikou holo-
caustu a důsledky 2. svě-
tové války. Žáci si mohli 
prohlédnout oblečení ži-
dovského občana, pravou 
židovskou hvězdu, přečíst 
si část Norimberských 
zákonů, vyposlechnout 
hrůzné zážitky pamětníka 
pana Tomana Broda.

Čtenářský kroužek v muzeu
 Základní škola již něko-
lik let spolupracuje s muze-
em díky ochotě a vstřícnosti 
pana ředitele Mgr. Tomáše 
Hamrlíka a jeho manželky. 
Letos jsme spolupráci ještě 
rozšířili o návštěvy muzejní 
knihovny v rámci Čtenářské-
ho kroužku, a tak si vybraní 
čtenáři mohli prohlédnout 
nejstarší inventární knihy, 
prolistovat staré časopisy, 
noviny a poučit se o tom, 
jakým způsobem se knihy 
skladují.
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MOZAIKA Z DRUHÉHO STUPNĚ Záložka do knihy spojuje školy 
Mgr. Jitka Maštalířová
 V  letošním roce se naše škola zapojila 
do česko-slovenského projektu Záložka do 
knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních 
příběhů, který vyhlásila Knihovna Jiřího 
Mahena v  Brně a Slovenská pedagogická 
knižnica v Bratislavě.
 Do projektu jsme se přihlásili, aby-
chom co největší počet žáků motivovali 
k přečtení zajímavé knihy a k tomu, aby se 
dokázali o své zážitky v rámci čtenářských 
besed podělit se spolužáky a následně 
díky vyhotoveným záložkám i s  žáky slo-
venské školy. Hodiny literární výchovy byly 
propojeny s výtvarnou výchovou, kde žáci 
1. i 2. stupně vyráběli záložky, které tvarem, 
obrázkem, citátem nebo úryvkem přiblíži-
ly čtenou knihu. Na druhou stranu záložky 
byly použity různé výtvarné techniky, a tak 
vznikla malá výtvarná dílka.

Mgr. Leona Turčinková
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“
 Čeština, angličtina, ruština... a taky 
slovenština by měla patřit k jazykové vy-
bavenosti obyvatel našeho moravsko – 
slovenského pomezí. Slovenština spadá 
svým původem mezi západoslovanské 
jazyky, stejně jako čeština. Jejich vzájem-
ná podobnost i oboustranné ovlivňová-
ní vychází zejména z  historického kon-
textu, především z dob Československa. 
Dnešní mladá generace je však ochuze-
na o možnost nasávat slovenský jazyk 
z běžné mluvy tak, jak tomu bylo dřív.  
V  rámci přeshraniční spolupráce a čes-
ko-slovenského projektu Záložka do 
knihy spojuje školy měli žáci V. B a VIII. B 
možnost strávit dopoledne na ZŠ v Tren-
čianske Turné. Přivítaly nás usměvavé 
tváře tamějších pedagogů i dětí. Během 
skvěle zorganizované akce si naši žáci 
velmi rychle připadali jako doma. Po sku-

pinách se zúčastnili výuky slovenštiny, kde 
zjistili, že největší rozdíly mezi oběma jazy-
ky lze pozorovat zejména ve slovní zásobě. 
A tak slova jako tovar, mačka, teraz, bozká-
vať, čučoriedka či paradajka je už nemůžou 
zaskočit. A jak libozvučně a měkce zněla 
v podání slovenských žáků Shakespearova 
hra Romeo a Julie! 
 Velmi poučná byla rovněž návštěva 
místního muzea, kde nás stylově obda-

Přeshraniční spolupráce

rovali nejenom chlebem se solí, ale
i spoustou historických česko-sloven-
ských informací. Poté následovalo spor-
tovní klání či rukodělné činnosti, chutný 
oběd a milé přijetí starostou obce Ing. 
Peterem Mikulou. Slíbili jsme si, že naše 
česko-slovenské vztahy budeme pro-
hlubovat i nadále. Již nyní se těšíme, až 
budeme v  roli hostitelů my. Ďakujem 
veľmi pekne a čo najskôr dovidenia!

Pasování na čtenáře
Mgr. Luďka Pavlíková
 Úterý 17. dubna bylo slavnostním 
dnem pro všechny prvňáčky naší školy. Po 
celoročním úsilí se zařadili mezi čtenáře, 
protože proběhlo pasování na čtenáře.
 Tato oblíbená tradice má za úkol při-
vést kluky a holky ke čtení hezkých knížek. 
Všichni naši žáčci zvládli písmenka, slabiky 
a postupně jednoduché texty z knížek. Děti 
za přítomnosti paní knihovnice, paní mís-
tostarostky Zdeny Ondruškové, pana ředi-

tele muzea Tomáše Hamrlíka a paní spiso-
vatelky Aleny Bartošíkové dostaly zdarma 
první průkazku do knihovny, záložku do 
knihy a malou sladkost. Zhlédly taky po-
hádku O kůzlátkách, kterou jim zahrály děti 
ze čtenářského kroužku.
 Od tohoto dne mohou využít bohatou 
nabídku knížek v dětském oddělení. Všich-
ni dětem popřáli čtenářský optimismus            
a chuť ke čtení, která by jim vydržela co nej-
déle.
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Po stopách 
Komenského

Mgr. Iva Drgáčová
 Žáci 5. tříd se ve dnech 26. a 27. 
března vydali po stopách Komenské-
ho. Odjeli do Uh. Brodu, kde navštívili 
Muzeum JAK, které připravilo v  rámci 
Dnů Komenského zážitkovou vzdělá-
vací akci.
 Myšlenka, že se o Komenském 
nebudou učit, ale budou pátrat po in-
formacích z jeho života a díla, žáky na-
dchla. A tak zábavnou a herní formou 
prožili životní příběh Učitele národů.
 Na vtipných příkladech ze života si 
ujasnili, co je nesvoboda, společně se 
zamýšleli nad významem slov vyhnan-
ství, samota, stesk, domov apod.
 Potom se všichni vydali na cestu 
Evropou. Své putování začali v  Uh. 
Brodě a skončili v Naardenu. A jak ces-
tovali? No přece kočárem, pěšky, na 
koni nebo volským povozem, přesně 
tak, jak to bylo v tehdejší době běžné. 
Dokonce z hořícího Lešna zachraňovali 
nejcennější věci.
 Se zajímavým programem byli 
všichni velmi spojeni a odnesli si s se-
bou spoustu zážitků.

Umělecká řemesla
Mgr. Jiří Šmíd
 Již tradiční akcí pořádanou naší 
školou pro žáky devátého ročníku 
je předvádění uměleckých řemesel.
Tak jako v  předchozích letech i v  tomto 
školním roce k  nám ze  Střední odborné 
školy v  Luhačovicích  zavítali  umělečtí ko-
váři, truhláři a keramikové. V  prostorách 
školního dvora a dílen předvedli stu-
denti maturitních oborů pod taktovkou 
svých učitelů, jak se opracovává dřevo, 
kuje železo a vyrábí keramické nádoby.
Naši žáci mohli předváděná řemesla ne-
jenom sledovat, ale ti odvážnější z  nich 
si mohli i vyzkoušet, jak se točí kerami-
ka na hrnčířském kruhu, jak se pracuje 
s dlátem a co obnáší práce s  rozžhave-
ným železem,  kladivem a kovadlinou.

Mgr. Jitka Maštalířová 
 S adventním obdobím je spojena 
celá řada lidových i moderních tradic. 
Také škola tyto tradice dětem připomí-
ná a společně se svými učiteli některé 
i dodržuje. A jako každoročně připravila 
v  období adventu pro rodiče i ostatní 
obyvatele Bojkovic a okolí milé setkání. 
A tak děti pekly perníky, sušily jablka, vy-
ráběly adventní věnečky, zpívaly koledy 
a chystaly dárečky.
 A jaký dárek žáci naší školy ve spo-
lupráci s  dalšími organizacemi a spolky 
připravili bojkovické veřejnosti?
 Základní škola T. G. Masaryka pod zá-
štitou Města Bojkovice pozvala všechny 
na Adventní setkání, které se konalo 1. 

Adventní setkání

prosince 2017. Po dlouhých přípravách 
se naše malé školní náměstí proměnilo 
v místo plné prodejních stánků, ve kte-
rých se prodávaly výrobky žáků naší ško-
ly, ale i studentů církevní školy, dětí ZUŠ
a Dětského domova, nabízeno bylo 
i dobré občerstvení. Vše bylo dopro-
vázeno kulturním programem, kdy se 
vchod do budovy změnil v podium, na 
kterém žáci zpívali, recitovali a připomí-
nali adventní tradice. Hezkou atmosfé-
ru doplnila i vánočně vyzdobená škola 
a celý školní areál. Akce se konala díky 
aktivitám učitelů, žáků, paní kuchařek, 
poděkování patří i Městu Bojkovice, také 
Radku Peřestému, Pavlu Sommerovi 
a všem, kteří účinkovali.
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Dovádění na sněhu
Letošní zima byla bohatá na sněhovou nadílku, a tak si mohli žáci 
užít radovánek na sněhu. Jezdilo se na bobech, soutěžilo se ve sta-
vění sněhuláků.

Mgr. Jitka Maštalířová 
Každoročně žáci pátých tříd v rámci uči-
va o Zlínském kraji navštěvují naše kraj-
ské město a využijí možnosti, které jsou 
jim, převážně v oblasti kultury, nabízeny. 
A tak jsme se svátečně oblékli, navštívili 
Městské divadlo Zlín a zhlédli oblíbený 
muzikál Noc na Karlštejně. A nejenom 
to. Po skončení představení jsme se 
mohli vžít do rolí herců, postavit se na 
jeviště a zahrát si Karla IV., jeho ženu Eliš-
ku, případně královského šenka Peška. 
Díky ochotě zaměstnanců divadla jsme 
se také podívali do maskérny, kulisárny a 
zákulisí divadla. Byl to prostě zážitek, jak 

Divadelní setkání páťáků s Karlem IV. 

se patří. A co bylo třešničkou na dortu?
Zlínský zámek v  tomto období nabízel 
unikátní výstavu replik Českých koru-
novačních klenotů, které jsou tak mis-
trovsky vytvořeny, že jsou od originálu 
k nerozeznání. A tak jsme se zase ocitli 
v  době Karla IV., podívali se na oděvy, 
obuv a zbraně středověku, poslechli si 
zajímavý výklad a hlavně jsme obdivo-
vali krásu korunovačních klenotů.
Nám všem tento výlet do Zlína přinesl 
skvělé kulturní zážitky, mnoho nových 
poznatků a příjemně strávený den mimo 
školní lavice.

Robotika 
s Legem

Mgr. Jiří Šmíd
 Ve spolupráci s Hvězdárnou Va-
lašské Meziříčí se i v  letošním školním 
roce uskutečnil krátký kurz Automatiza-
ce a robotiky určený žákům 9. ročníku.
Ve dvou odpoledních blocích v  rámci po-
vinně volitelného předmětu Práce s  po-
čítačem byli žáci seznámeni se základy 
algoritmizace a programování robotic-
kých stavebnic. Žáci byli rozděleni do sku-
pin, každá měla k dispozici sestaveného 
robota ze stavebnice Lego Mindstorm, 
notebook a ostatní potřebné pomůcky. 
Robot obsahuje vlastní minipočítač, po-
honné jednotky a sadu senzorů pro orien-
taci v prostoru. Pod dohledem odborného 
lektora z  valašskomeziříčské hvězdárny 
se žáci naučili základní kroky v grafickém 
programu firmy Lego a společně vytvořili 
jednoduchý program pro pohyb robota.

MOZAIKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pečení perníčků
Předvánoční atmosféru si žáci zpestřili pečením a zdobením perníčků.

Keramická dílna
Žáci navštívili keramickou dílnu, kde vyrobili dárky pro své maminky k svátku.

Skolak A4 H18189.indd   9 19.06.18   12:49



10

Akce školy

Mgr. Iva Drgáčová
 Na naší škole proběhl dne 5. 4. 2018. 
Do školy zavítalo v doprovodu svých rodičů 
i prarodičů celkem 45 dětí.
 Většina z nich nebyla ve školních lavi-
cích poprvé, na své malinko starší kama-
rády se totiž nedávno přišla podívat. A tak 
celý zápis probíhal v přátelském duchu.
 Budoucí prvňáčci byli zapisováni v pěti 
učebnách, kde si mohli zároveň prohléd-
nout výtvarné práce svých starších kamará-
dů. Určitě se jim líbily i zadané úkoly, např. 
počítání kostiček pro pejska, opis pejskova 
jména, společná rytmizace říkanky, pře-

Zápis žáků do prvních tříd
souvání obrázků na interaktivní tabuli atd. 
Nezapomněli paní učitelkám a učitelům 
zazpívat připravenou písničku nebo říct 
básničku. 
 Po splnění všech úkolů čekalo na děti 
malé překvapení v  podobě dárečku od 
starších spolužáků a drobné skládačky pro 
šikovné ruce.
 Závěrem nezbývá než popřát všem 
budoucím prvňáčkům pěkně prožité zby-
lé dny v mateřské škole, krásné prázdniny 
plné sluníčka a po nich velkou chuť do 1. 
třídy. Téměř všechny děti se do školy těší, 
tak ať se jim u nás líbí!

Exkurze do Osvětimi

Poznávací zájezd do Vídně
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Osobnosti Bojkovic čtou dětem

Mgr. Leona Turčinková
 Dříve byl za gramotného považován 
ten, kdo uměl číst a psát. Spolu s rozvojem 
a šířením vzdělanosti se tato dovednost 
začala považovat ve vyspělých zemích 
za samozřejmou. Úkolem současného 
školství je zkvalitňovat čtenářskou gra-
motnost žáků tak, aby byli schopni poro-
zumět obsahu textů v  různých situacích, 
chápat text v  souvislostech, vyvozovat 
z  přečteného závěry a vše využít v  prak-
tickém životě. Dá se říci, že v  dnešní pře-
technizované době je to úkol nadlidský, 
neboť většina dětí nečte a číst ani nehodlá.
  Letos naše pozvání besedovat se 
žáky 7. ročníku ochotně přijali Mgr. Jin-
dřiška Cimbálková, kronikářka měs-
ta, Mgr. Zdeněk Ogrodník st., býva-
lý ředitel naší školy, a Ing. Vlastimil 
Hela, bojkovský historik a spisovatel.

Každý ze vzácných hostů nás nechal na-
hlédnout do svých čtenářských vzpomínek 
z  dětství i ze studií, seznámil nás s  rozsa-
hem i obsahem domácích knihoven (a že 
ve všech případech praskají ve švech!), 
vyzvedl své nejoblíbenější autory a pro-
fesionálním přednesem nás vtáhl do děje 
své nejmilejší knihy. Velmi příjemné po-
sezení bylo završeno dotazy žáků souvi-
sejících i s  profesním životem hostů. Těm 
bychom ještě jednou rádi poděkovali za 
přijetí našeho pozvání, velmi pečlivou pří-
pravu na besedu, moudrá slova i zajíma-
vosti jak ze světa četby, tak ze soukromí.
Oscar Wilde řekl: „Ten, kdo čte, žije s  kaž-
dou další knihou život navíc. Kdo nečte, 
má jen ten svůj.“ Přejme tedy zejména 
současné mladé generaci, aby i ona moh-
la prožít životy bohaté, pestré a inspirující.

V pondělí 18. 6. 2018 bylo přijato panem 
starostou Mgr. Petrem Viceníkem osm 
žáků 9. ročníku s nejlepším prospěchem 
a tři nejlepší sportovci školy.
Žáci s výborným prospěchem 
a příkladným chováním:
IX. A Magdaléna Hřibová
  Miroslav Koudelík
  Michal Králík

Přijetí nejlepších vycházejících 
žáků starostou města

IX. B Lukáš Chovanec
  Dominika Kramářová
  Aneta Šleglová
IX. C: Jana Marie Chmelinová
  Andrea Tomanová
Nejlepší sportovci školy:
IX. A Štěpánka Michalčíková
  Adam Kundrata
  Michal Machala

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019
Mgr. Jiří Šmíd
 Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspě-
li již v prvním kole přijímacího řízení a byli 
přijati ke studiu na střední škole. Z celkové-
ho počtu 54 deváťáků bylo přijato na obory 
s maturitou 41 žáků, tj. 76 % z celkového 
počtu žáků devátých tříd, na obory s výuč-
ním listem 17 žáků, tj. 24 %.
 Žáci se rozjedou k  budoucímu studiu 
do více než dvaceti různých škol, z  toho 
čtyři leží mimo hranice Zlínského kraje. Nej-
vzdálenější školou, na kterou jeden z  na-

šich žáků od září nastoupí, je Střední škola 
rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína 
v Třeboni.
 Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu na 
Střední průmyslovou školu a Obchodní 
akademii Uherský Brod, dále pak na Gym-
názium J. A. Komenského Uherský Brod, 
na Obchodní akademii v Uherském Hradi-
šti, Střední školu průmyslovou, hotelovou 
a zdravotnickou Uherské Hradiště a na 
Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně. Mezi 

nejčastěji zvolené maturitní obory patřilo 
Gymnázium všeobecné s  jedenácti ucha-
zeči, mezi tříleté obory s výučním listem 
Elektrikář a Kuchař – číšník shodně se třemi 
zájemci.
 O studium na víceletém gymnáziu 
projevil zájem pouze jeden žák naší školy. 
Po úspěšném složení jednotné přijímací 
zkoušky z matematiky a českého jazyka byl 
přijat ke studiu na Gymnáziu Jana Pivečky 
ve Slavičíně.

Žáci 2. stupně se 
samými jedničkami 
ve šk. roce 2017-2018 
VI. A Michaela Belková, Bzová
            Adéla Brumovská, Bojkovice
            Aleš Hanáček, Bojkovice
           Alžběta Slavíčková, Bojkovice
            Štěpán Surý, Záhorovice
            Kristýna Urbánková, Bojkovice
VI. B  -
VI. C Ferdinand Farý, Krhov
  Michaela Kalivodová, Bojkovice
  Natálie Staníková, Bojkovice
  Amálie Turčinková, Bojkovice
             Dita Zimčíková, Bojkovice
VII. A Veronika Jančová, Komňa
  Lucie Šimoníková, Bojkovice
VII. B Anna Hejlová, Bojkovice
             Eliška Křížová, Bojkovice
         Michaela Majtnerová, Bojkovice
             Beáta Matějíková, Komňa
             Valérie Mikesková, Bojkovice
             Adéla Orlíková, Bojkovice
VII. C   Richard Chmela, Bojkovice
             Miriam Veselá, Záhorovice
           Emma Vrublová, Bojkovice
VIII. A Lucie Brůzlová, Bojkovice
  Natálie Fojtíková, Krhov
       Viktorie Urbánková, Bojkovice
             Ema Kuchařová, Bojkovice
VIII. B Tomáš Husták, Bojkovice
             Denisa Šopíková, Bojkovice
             Tereza Vápeníková, Bojkovice
IX. A Magdaléna Hřibová, Bojkovice
IX. B Dominika Kramářová, Záhorovice
             Aneta Šleglová, Bojkovice
IX. C Jana Marie Chmelinová, Bojkovice
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Naukové soutěže

Okrskové kolo 
recitační soutěže
Mgr. Jolana Navrátilová
 Poslední únorový, ale přesto velmi mra-
zivý den, vyrazila skupina jedenácti žáků 
naší školy na recitační soutěž do Kulturního 
domu v Uherském Brodě.
 V pěti věkových kategoriích soutěžili 
žáci z dvanácti škol a víceletého gymnázia. 
Těší nás, že  děti mají o recitaci stále zájem 
a odvážně se vrhly do učení poměrně dlou-
hých textů.
 Porota měla nelehký úkol vyhodnotit 
mezi tak vyrovnanými výkony vždy jen tři 
nejlepší. Za naši školu si přivezl diplom za 
2. místo Antonín Šitavanc, žák 1. třídy, kte-
rý nadchl porotu svým přednesem úryvku 
z knihy Karla Čapka Dášeňka a postoupil do 
okresního kola.

Mgr. Bohumila Klimentová
 V  letošním školním roce se v  naší 
škole opět pořádala soutěž O krále čes-
kého pravopisu. 
 Soutěž probíhala v  rámci ročníků, 
žáci psali diktáty, pravopisná cvičení, do-
plňovačky. 
 Sešli se šestkrát během roku, kdo 
nejméně chyboval, vyhrál. 
 Vítězové byli oceněni na konci škol-
ního roku na kulturním domě.
 
 V letošním ročníku zvítězili: 
 6. ročník – Aleš Hanáček, VI. A
 7. ročník – Eliška Křížová, VII. B
    8. ročník -  Lucie Brůzlová, VIII. A
         9. ročník -  Dominika Kramářová, IX. B

Král pravopisu

Úspěšné  
Sudoku
Mgr. Jitka Malíčková
 Výborných výsledků dosáhly naše čtyři 
nejlepší luštitelky Sudoku v krajském kole 
9. ročníku této soutěže. Soutěž pořádala 
tradičně Základní škola UNESCO v  Uher-
ském Hradišti dne 16. 5. 2018. Děvčata 
bojovala ve dvou věkových kategoriích 
s  ostatními luštiteli, kteří se sjeli z 10 škol 
našeho regionu. Ve starší kategorii obháji-
la loňské vítězství a získala znovu 1. místo 
Natálie Fojtíková z  VIII. A, na 4. místě se 
umístila Zuzana Bařáková z VIII. B. V mladší 
kategorii obsadila 5. místo Valérie Mikesko-
vá ze VII. B a 10. místo Kristýna Štencelová 
ze VI. C.

Olympiáda 
v anglickém jazyce
Mgr. Pavlína Berčíková
 V měsíci prosinci se uskutečnilo 
školní kolo Olympiády v anglickém ja-
zyce.
 Olympiáda má dvě části – poslech 
a porozumění a konverzační část. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích - 6. a 7. 
ročník, 8. a 9. ročník. 
 V okresním kole naši školu repre-
zentovali za mladší kategorii Jan Jose-
fík ze VII. B, který se umístil na 8. místě. 
V kategorii 8. a 9. ročníků obsadil To-
máš Kročil z VIII. A 12. místo. Všem sou-
těžícím děkujeme za účast a výhercům 
gratulujeme.

Naukové soutěže 
na 2. stupni
Mgr. Olga Rybnikářová, Mgr. Dagmar Svobo-
dová
 Olympiád a naukových soutěží pro-
běhlo v letošním roce celkem 16 a do škol-
ních kol se zapojilo 328 žáků (mnozí z nich 
do více soutěží). Nejpočetnější zastoupení 
měla celoevropská soutěž Pangea, které se 
zúčastnilo 57 chlapců a dívek. V okrese nás 
reprezentovalo 37 žáků a z tohoto počtu se 
umístilo do 10. místa 17 soutěžících. 

Nejlepších výsledků dosáhli: 
1. místo v Sudoku - Natálie Fojtíková z VIII. A
5. místo v Olympiádě v ČJ – Magdaléna Hři-
bová z IX. A
8. místo v Olympiádě v AJ – Jan Josefík ze 
VII. B
8. místo v Archimediádě – Michaela Majt-
nerová ze VII. B
9. místo ve Fyzikální olympiádě – Lukáš 
Chovanec z IX. B
9. místo v Zeměpisné olympiádě – Kateřina 
Gavendová ze VII. C
10. místo v Matematické olympiádě – Natá-
lie Fojtíková z VIII. A

 V literární soutěži Spěchej pomalu zís-
kala krásné 1. místo Lucie Brůzlová z VIII. A. 
 3. místo v soutěži Víc hlav, víc rozumu 
obsadila děvčata Magdaléna Hřibová z  IX. 
A a Zuzana Bařáková z VIII. B.
 Za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji 
v testování ČJ pro 6. třídy a primy obdržel 
Tomáš Malár ze VI. B Ocenění SCIO.
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Sport a sportovní soutěže

ATLETIKA

Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Již tradičně jsme se zúčastnili Atletického čtyřboje žáků druhého stupně v Uherském 
Hradišti, kde jsme ve velké konkurenci 15 škol z celého okresu a v dosti nevlídném počasí 
obsadili v součtu bodů všech kategorií celkové 3. místo.

O pohár starosty města Uh. Hradiště

Mgr. Jan Baier
 První z atletických soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila na našem školním 
hřišti a zazávodilo si v ní celkem 41 žáků 4. a 5. ročníku.
 Školnímu finále předcházely nominační třídní závody, ze kterých do školního finále 
postoupilo většinou 5 chlapců a 5 dívek. Program byl pro sychravé počasí zkrácen, a tak 
místo tří běhů děti absolvovaly jen dva. 
 Nejrychlejším sprinterem na 1. stupni je pro letošek  Matyáš Chovanec, sprinterkou 
pak Iveta Radová.

Sprinterský víceboj

Straňanská laťka
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 V každé kategorii naši školu reprezen-
tovali dva závodníci. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 5 škol. Skokani Bojkovic si vedli 
výborně a soupeře převálcovali. Odměnou 
jim byly krásné skleněné poháry z místních 
skláren. Nejlepší výsledky:
 Mladší žákyně - 1. místo Veronika Jan-
čová ze VII. A (133 cm)
 Mladší žáci - 1. místo William Hřib ze VII. 
C (160 cm)
 Starší žákyně - 1. místo Lucie Kadlecová 
z IX. A (136 cm)
 Starší žáci - 2. místo Michal Machala             
z IX. A (163 cm)

Mgr. Jan Staník
 Výborného výsledku dosáhlo druž-
stvo starších žáků na KF Poháru rozhlasu 
v Uherském Hradišti.
 Ve středu 23. 5. se konala v Uh. Hra-
dišti nejmasovější atletická soutěž v  re-
publice. Mezi 40 nejlepších družstev 
kraje postoupily i dva týmy z naší školy 
– mladší dívky a starší chlapci. Mladší 
děvčata skončila šestá. Za zmínku stojí 
výkon Míši Belkové ve skoku vysokém 
(osobní rekord 136 cm a celkové dru-
hé místo v disciplíně) a Hanky Jančové 

v  dálce (457 cm a celkové druhé místo). 
Sestava mladších dívek: Michaela Belková, 
Kristýna Urbánková (VI. A), Zuzana Korpa-
sová, Hana Jančová (VI. B), Dita Zimčíková, 
Michaela Kalivodová (VI. C), Aneta Hrubá, 
Renata Suchánková (VII. A).
 Starší žáci odjížděli na KF posíleni 
o Adama Kundratu, který v okresním kole 
nestartoval. Od prvních disciplín patřilo 
naše družstvo k nejlepším. Nakonec z toho 
bylo krásné druhé místo. Výborných výko-
nů dosáhli: Adam Kundrata v běhu na 60 m 
(7,66 s a celkové druhé místo), Michal Ma-

chala ve výšce (172 cm – vítěz disciplíny) 
a Erik Bulejko v osobním rekordu v dálce 
(585 cm) spolu s  Renkem Hověžákem 
(553 cm), kteří obsadili první dvě místa. 
Navíc štafeta na 4x60 m ve složení Bu-
lejko, Štěpáník, Hověžák a Kundrata se 
jako jediná ze všech dostala pod hranici 
30 vteřin a časem 29,68 s  zvítězila. Se-
stava starších žáků: Erik Bulejko (VIII. B), 
Adam Kundrata, Michal Machala, Miro-
slav Koudelík, Matyáš Michalčík (IX. A), 
Martin Štěpáník (IX. B) a René Hověžák 
(IX. C).

Pohár rozhlasu v Uherském Hradišti

Krajské finále 
v přespolním běhu
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Krajské finále v přespolním běhu 
v Bystřici pod Hostýnem se letos neslo 
ve znamení velmi chladného a dešti-
vého počasí. I přesto družstvo našich 
starších děvčat vybojovalo v silné kon-
kurenci osmi nejlepších škol Zlínského 
kraje 4. místo.
 Velkého úspěchu dosáhla Štěpán-
ka Michalčíková, která se stala suverén-
ní vítězkou závodu a zároveň i krajskou 
přebornicí Zlínského kraje. Blahopřeje-
me!
 Školu reprezentovaly: Kateřina 
Bařáková, Lucie Kadlecová, Aneta Krá-
líková, Štěpánka Michalčíková, Zuzana 
Michalčíková, Tereza Vápeníková.
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VOLEJBAL

Mgr. Vlastimil Ogrodník
 V úterý 27. března se ve sportovní hale utkalo 8 dívčích družstev (2 domácí). Naše děv-
čata se neprobojovala do finále a obsadila 4. místo. Podala dobrý výkon, když semifinálové 
utkání i utkání o 3. místo prohrála až v tiebreaku.
 Ve středu se utkalo 5 chlapeckých družstev (2 domácí) o postup do krajského finále. 
Naši hoši odehráli turnaj výborně a jasně zvítězili. Družstvo B obsadilo druhé místo.

Okresní kolo ve volejbale Krajské finále 
ve volejbale

Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Naši hoši odehráli turnaj dobře, ale 
obsadili celkové 2. místo, když prohráli 
se ZŠ Okružní Zlín. Lehce porazili  ZŠ 
Val. Meziříčí a Gymnázium Holešov.
 V  KF hrálo i družstvo starších dí-
vek, které si účast zajistilo díky pořa-
datelství naší školy. Děvčata odehrála 
turnaj výborně a obsadila překvapivé 
2. místo.

FOTBAL

Mgr. Jan Baier
 Letošní postup do okresního finále v 
McDonald´s Cupu byl korunován ziskem 
bronzových medailí!
 Osm nejlepších týmů okresu (v kvalifi-
kačních turnajích si zahrálo víc než 30 škol) 
si to rozdalo na prvoligovém stadionu 1. 
FC Slovácko o titul okresního přeborníka a 
taky o postup do finále krajského. Za celo-
denního deště a v chladu se naši kluci 4. a 
5. ročníku neztratili a parta kolem kapitá-
na Sebastiana Marušáka zaslouženě získala 
bronzové medaile.
 Sestava: Matyáš Chovanec, Adam Kou-
dela, Tomáš Raždík, Bronislav Valíček, Anto-
nín Koubek, Jan Ondrušek, Michal Ridoško, 
Adam Bětík, Patrik Blaha, Sebastian Maru-
šák, Štěpán Tyrolt.

Fotbalový úspěch 
na 1. stupni

Okresní kolo v halové kopané ve St. Městě
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Po vítězství v okrskovém kole, kte-
ré se uskutečnilo v naší sportovní hale, 
jsme vyjeli na okresní finále do Starého 
Města.
 Náš tým odehrál turnaj výborně, 
a přestože neprohrál, obsadil 2. místo. 
Vítězem se stala ZŠ Sportovní UH (hrá-
či 1. FC Slovácko) pouze o lepší počet 
vstřelených branek v turnaji. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 5 škol.
 Školu reprezentovali: M. Koudelík, 
M. Machala, M. Michalčík, E. Bulejko, A. 
Kundrata, M. Králík, P. Kusin, M. Klimeš.

Okresní kolo v minifotbale v Uh. Hradišti
Mgr. Vlastimil Ogrodník
 Okresní kolo v minifotba-
le se hraje systémem 6 + 1 na 
polovině fotbalového hřiště. 
Kluci odehráli turnaj výborně 
a nepoznali hořkost porážky, a 
to i přesto, že jich bylo pouze 
sedm, což znamená bez mož-
nosti se prostřídat.
Kluci se stali  okresními pře-
borníky  a zahráli si krajské 
finále!
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LYŽOVÁNÍ

 Kurzu se zúčastnilo 24 žáků s lyžařskými instruktory Mgr. Zdeňkem Ogrodníkem ml., 
Mgr. Janem Staníkem a Martinem Kadlecem v termínu 18. – 23. března 2018. Lyžařské 
podmínky byly vynikající.

Lyžařský zdokonalovací kurz Alpy

O nejlepšího 
šplhounka
 Další ze sportovních soutěží pro 
děti prvního stupně se uskutečnila 
v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. 
Každý soutěžící si   zašplhal ve dvou 
kolech. Lepší čas potom rozhodoval 
o konečném pořadí. Navíc průměrný 
čas šplhounků dané třídy určil vítěze 
v týmové soutěži.
 Nejlepší šplhounek na 1. stupni je 
pro letošek páťák Adam Bětík (5,02 s), 
nejlepší dívkou pak páťačka  Tamara 
Šmídová (5,56 s -  rozhodl lepší druhý 
čas). Za zmínku stojí také týmový čas 
třídy V. B - 5,84 s! (průměrný čas tří nej-
rychlejších hochů a tří nejrychlejších 
dívek ve třídě).
 Ani naši prvňáčci a druháčci se 
nedali zahanbit, o čemž svědčí jejich 
vítězné časy: Nejrychlejšími malými 
šplhounky jsou dva druháci Lukáš Bě-
tík a Jakub Hanke s časem 7,61 s, z děv-
čat zvítězila Adriana Šopíková s časem 
8,44 s. Nejrychlejším prvňáčkem se 
stal Jareček Ševčík 11,13 s.
 Vynaložená dřina v tréninku neby-
la marná - děti jsou opět o kus silnější 
a odolnější.

Lyžařský kurz čtvrťáků
Mgr. Jan Baier
 Moderní skiareál v srdci Velkých Karlo-
vic přivítal naši výpravu mrazivým počasím 
a dobrými sněhovými podmínkami. 42 dětí 
tedy mohlo naplno prožít standardní prvo-
stupňový lyžák, který není jen o lyžování, 
ale také o správné partě, dobré zábavě při 
hrách, o tanečních a hudebních večerech, 
přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.
 Slušné ubytování se sociálním zaříze-
ním na pokojích a domácí kuchyně horské-
ho hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný 
kurz - po třech dnech i úplní začátečníci 
jezdili na vleku, žádná  nemoc ani zranění, 
docela slušné chování a vystupování.
 Za zdárný průběh kurzu patří podě-
kování realizačnímu týmu, který se o děti 

Hurá na lyže

Mgr. Petra Brůzlová
 Stalo se již tradicí, že druhý lednový 
týden se žáci sedmého ročníku zúčast-
nili nepovinného lyžařského kurzu na 
Sachově studánce.
 7. ledna odjel již po dvacáté au-
tobus s  36 nadšenci do Horní Bečvy, 
aby se zde týden zdokonalovali v  ly-
žařském umění, stmelili kamarádské 
vztahy v kolektivu či se poprvé sezná-
mili s tímto zimním sportem. Byť nám 
v  letošním roce počasí moc nepřálo a 
teploty se pohybovaly spíše v horních 
mezích, lyžovali jsme každý den. Stejně 
jako každý rok, tak i letos všichni pokoři-
li 600 m dlouhou sjezdovku a dvanáctý 
lednový den se vraceli domů unaveni, 
ale spokojeni a plni dojmů a zážitků.

staral po celý týden 24 hodin denně. Byli to 
instruktoři Jitka Josefíková, Jana Ševčíková, 
Radim Koudela, Zdeněk Ogrodník ml., Jan 
Baier a vychovatelka Jitka Hanková.

FLORBAL
4. místo v krajském finále ve florbale žáků

Mgr. Jan Staník
KF ve florbale žáků se konalo v Uh. Brodě za účasti nejlepších týmů Zlínského kra-
je. Naše družstvo odjíždělo na turnaj značně oslabeno, neboť dva hráči ze základní 
sestavy onemocněli. Přesto kluci odehráli velmi dobré zápasy. Školu reprezentovali: 
Lukáš Prchlík, Vojtěch Kovář, František Matula, Miloslav Klimeš, Filip Kalík, Jan Gago
 a Adam Sekér.

Okresní kolo v halové kopané ve St. Městě

Okresní kolo v minifotbale v Uh. Hradišti
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